
 

 

Amsterdam, 23 december 2022 

 

Betreft: schooljaar 2023-2023, ouderbrief 3 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Wat een heerlijke weken hebben we achter de rug! Sinterklaas en kerst worden altijd uitgebreid 

gevierd op de Fiep en dit eerste jaar na de coronacrisis was het ontspannen en gezellig als altijd.  

Allereerst wil ik mijn blijk van waardering uitspreken aan de leerlingen van de Fiep; heel erg bedankt 

voor jullie belangrijke bijdrage aan onze school! Jullie geven vertrouwen voor de toekomst! Ouders, 

ook hoog tijd om jullie te bedanken voor de hulp en inzet op onze school: structureel of eenmalig, in 

kleine of in grote vorm, zichtbaar en minder zichtbaar. En natuurlijk mijn waardevolle collega’s; ik 

weet als geen ander hoeveel werk verzet wordt door het team van de brede school Fiep Westendorp 

om te zorgen voor goed onderwijs. Ze werken erg hard en hun werkdag houdt niet op als de 

leerlingen naar huis gaan. Het geeft mij moed om te zien dat er zoveel mensen ook buiten De Fiep  

zich verbonden voelen met onze leerlingen en zich voor hen inzetten. Daarom wil ik alle vrijwilligers, 

stagiaires, studenten van Studytree en alle andere externen ontzettend bedanken voor hun inzet en 

de fijne samenwerking. 

Nu is het tijd voor twee weken welverdiende rust voor ons team, voor de kinderen en voor u! We 

zien iedereen graag uitgerust op maandag 9 januari 2023 om 8.30 uur terug op school. 

 

Brengen en halen speelplein 

Na de kerstvakantie gaan de leerlingen vanaf groep 3 weer via het speelplein naar binnen 's ochtends 

en lopen zelf naar hun klas. Voor de kleuters verandert er niets. 

Aan het eind van de dag komen de kinderen vanaf groep 3 ook weer via het speelplein naar buiten. U 

kunt daar wachten op uw kind. Er staat altijd een personeelslid bij de deur tot elk kind is opgehaald. 

 

Personele bezetting 

Het tekort aan leerkrachten is in Amsterdam nog altijd enorm. Een vast gezicht voor de groep is in de 

meeste klassen gelukkig een feit, maar bij uitval is vervanging vinden erg lastig. Na de kerstvakantie 

ziet de personele bezetting er iets anders uit. De groepen die dit aangaat zijn inmiddels 

geïnformeerd. Het mag duidelijk zijn dat we blijven zoeken naar gekwalificeerde en betrokken 

leerkrachten. Wijst u onderwijsgevenden in uw familie- en kennissenkring op onze vacatures? 

https://bsfiepwestendorp.nl/vacatures/  

https://bsfiepwestendorp.nl/vacatures/


Paarse Vrijdag 

     De Fiep draagt elke dag van het jaar uit dat je mag  
zijn wie je bent en dat je daar anderen ook in 
steunt. Het was hartverwarmend om te zien dat 
hele klassen op 9 december paarse kleding 
droegen, zodat iedereen zich gehoord en gezien 
kon voelen. 

 
 

 
Schooltandarts 

In november zijn de kinderen die staan ingeschreven bij de schooltandarts op controle geweest. 

Helaas bleek een aantal gebitten er slecht aan toe. Mocht uw kind nog niet bij een tandartspraktijk 

zijn aangemeld, doe dat dan vooral alsnog. Aanmelden bij de schooltandarts kan ook. Halfjaarlijkse 

controle, foto's, poetsles en behandelingen als het vullen van gaatjes zijn altijd gratis. Vul hier het 

formulier in voor de schooltandarts: Ja, Ik meld mijn kind aan - JTV (jtv-amsterdam.nl) of bel naar 

020-6166332. 

 

Foutparkeren bij school 

 

Na schooltijd wordt er regelmatig door 
ouders van de Fiep geparkeerd op de laad- 
en losplek van Lidl. De bevoorradingstruck 
moet dan op de stoep of op de kruising 
staan, waardoor gevaarlijke 
(verkeer)situaties ontstaan. 
 
Handhaving heeft aangekondigd de 
komende tijd extra te gaan letten op 
foutparkeerders en deze beboeten (€ 109). 
We gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. 

 

Vangnetzwemlessen voor groep 6-7-8 

We verwachten dat ouders hun kind vóór groep 5 opgeven voor zwemles. Als u dat niet kunt betalen, 

kunt een vergoeding krijgen van het Jeugdfonds Sport: Zwemmen - Stichting Samen is niet alleen 

(stichtingsina.nl). 

Mocht uw kind in groep 6, 7 of 8 door omstandigheden nog geen diploma hebben, dan zijn er 

speciale (gratis) zwemlessen voor het diploma A. In Social Schools staat een verwijzing naar het 

inschrijfformulier. U kunt dat ook op de website van de gemeente vinden: Inschrijven voor A-diploma 

schoolzwemmen - Inleiding (amsterdam.nl) 

 

 

 

https://jtv-amsterdam.nl/contact/aanmelden/
https://www.stichtingsina.nl/zwemmen/
https://www.stichtingsina.nl/zwemmen/
https://formulier.amsterdam.nl/thema/sport/inschrijven-diploma?pk_vid=a4786df9cca20af216711895124b0430
https://formulier.amsterdam.nl/thema/sport/inschrijven-diploma?pk_vid=a4786df9cca20af216711895124b0430


Ouderbijdrage 

Dit schooljaar staat weer bol van feesten, excursies en schoolreisjes. Elke dag weer staan de 

vrijwilligers en de sport- en spelbegeleiders klaar om uw kind een fijne overblijf te bezorgen. 

Helaas hebben nog maar weinig families de ouderbijdrage, die dit alles mogelijk maakt, betaald. Deze 

bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw hulp kunnen we de overblijf en alle leuke extra's moeilijker of 

helemaal niet meer organiseren. 

 

 
Als u een stadspas heeft, betaalt de gemeente de 
ouderbijdrage namens u. U hoeft daarvoor alleen even uw 
stadspas te laten scannen bij Brenda.  
 
Mocht u moeite hebben om de bijdrage in een keer over te 
maken, of om het hele bedrag te betalen, dan kunt u ook in 
termijnen betalen, of wat minder overmaken. Brenda kan dit 
discreet met u regelen. 
 

 

 
 
Leerlingenraad 2022-2023 
 
Maar liefst 13 leerlingen werken zich dit 
schooljaar aan een nog leukere Fiep. Ze gaan 
zich onder meer bezighouden met betere 
toiletruimtes, het maken van een schoolkrant 
en het inrichten van een stiltekamer. Het is 
een heel enthousiaste club en ze gaan dit jaar 
vast veel voor elkaar krijgen! 
 

 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit bericht.  

Namens het team van Fiep wens ik u fijne feestdagen en een schitterend 2023! 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 



 

 


